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Dilluns, 24 de març de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

En virtut de l'acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 6 de març de 2014, es convoca licitació mitjançant  
procediment obert, d'acord amb el següent detall:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Número d'expedient: 7/2014.

2. Objecte del contracte.

a)  Descripció  de  l'objecte:  Servei  de  manteniment,  desbrossada  i  neteja  de  les  zones  verdes,  espais  oberts, 
equipaments, zones industrials i solars de propietat municipal del municipi de Palau-solità i Plegamans.

3. Termini d'execució del contracte.

12 mesos, prorrogables per 12 més fins a un màxim de 24 mesos.

4. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Criteris d'adjudicació: Els que s'assenyalen a la clàusula 1.11 del plec de clàusules administratives particulars:

• Fórmula d'avaluació: fórmula:

- Millora econòmica: fins 51 punts.
- Millores en l'execució dels serveis: fins a 20 punts.

• Fórmula d'avaluació: judici de valor:

- Organització de la prestació del servei (fins 25 punts).
- Temps de resposta de les empreses davant actuacions urgents (fins 4 punts).

5. Pressupost base de Iicitació. Valor estimat del contracte.

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en 73.060'24 EUR (IVA exclòs) més l 'IVA que correspon 
aplicar que és el 21% i ascendeix a la quantitat de 15.342'65 EUR.

El valor estimat del contracte és de 146.120'48 EUR, IVA exclòs.

6. Garanties.

a) Provisional: Es dispensa de la seva aportació.
b) Definitiva: La garantia definitiva serà del 5% del pressupost d'adjudicació (IVA exclòs).

7. Obtenció de documentació i informació.

a) Obtenció de documentació: Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans (Plaça de la Vila, 
1, 08184 Palau-solità i Plegamans. núm. telèfon 93 864 80 56, núm. de Fax. 93 864 92 59, de dilluns a divendres 
laborables de 9 hores a 14 hores, i a la web http://www.palauplegamans.cat/ (Oficina virtual – Perfil del contractant).
b) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Fins al darrer dia de la presentació de les ofertes.

8. Requisits específics del contractista.

No és requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat i consegüentment: C
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Dilluns, 24 de març de 2014

Serà necessari acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica conforme s'indica a la clàusula 1.10 del Plec de 
clàusules administratives particulars.

9. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació:  El termini  per a la presentació d'ofertes serà de 15 dies naturals comptadors des de 
l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de 9:00 a 14:00h.  
de dilluns a divendres, i de 9:00 a 13:00h. els dissabtes.
b)  Documentació  a  presentar:  la  documentació  per  prendre  part  en  la  licitació  es  presentarà  en  tres  sobres,  de 
conformitat amb el que s'estipula al Plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Plaça de la Vila, 1, 08184 Palau-solità i Plegamans.

10. Classificació que es requereix.

No es requereix classificació.

11. Admissió de variants.

No s'admeten.

12. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1, 08184 Palau-solità i Plegamans.
c) Data obertura pliques: l'obertura del sobres núm. 2 i 3 tindrà lloc en els terminis establerts a la clàusula 1.12 apartat 4 
dels Plecs de clàusules administratives i es notificarà als licitadors mitjançant el perfil del contractant.

13. Altres informacions.

Les despeses de les publicacions aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Palau-solità i Plegamans, 13 de març de 2014
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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